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Abstract
Heat storage can improve the exploitation of renewable energy in the built environment. The
storage of thermal energy can be subdivided in short and long-term storage, in active and
passive systems and in working principle (sensible-, latent- and chemical heat). In this report
an inventory of heat storage systems has been described.
Usually, storage systems are insulated tanks filled with water. Small tanks are used in
combination with solar collector systems and large tanks in greenhouses. For a better
stratification vertical systems are prefered to horizontal tanks. Disadvantages are the heat loss
and the requirement of a large temperature difference to unload the system.
Phase Change Materials (PCM) have a large storage capacity in a small melting range.
Examples are salt hydrates and paraffines. A great deal of research has been carried out to
improve the heat conduction and heat transfer. To avoid oxidation of the salt and loss of
material, some PCM’s are encapsulated. These macro-encapsulated PCM’s can be used in
watertanks or a waterbag to increase the storage density.
For passive systems in buildings it is also possible to use organic or micro- encapsulated PCM
in building materials like wallboard and plasters. These building materials are not
commercially available yet.
Chemical reactions like hydratation make it possible to store energy without loss of heat and to
transform the heat to another temperature level. ECN is carrying out investigations on the
Na2S.nH2O system in the SWEAT project.
In many locations in the Netherlands energy is stored in aquifers for large scale cooling and
heating demand.
It is also possible to use small size closed systems with horizontal or vertical heat exchangers
in the ground. They are mostly used as source for heat pumps.

Keywords
Heat storage, tank system, waterbag, Phase Change Materials, PCM, micro-encapsulation,
aquifer.
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SAMENVATTING
Warmteopslag kan voor een betere benutting van duurzame energie en efficiënte verwarmingsapparatuur in de gebouwde omgeving zorgen. In dit overzicht geeft een beeld van de opslagsystemen die mogelijk geschikt zijn voor integratie in energie-efficiënte gebouwconcepten.
De opslag van thermische energie kan onderverdeeld worden naar termijn (korte- of lange termijn), naar regeling (actief of passief) en naar werkingsprincipe (voelbare-, latente- of chemische warmte).
De eenvoudigste vorm van warmteopslag is gebruik te maken voelbare warmte. Door de keuze
van een medium met een zo'n hoog mogelijke soortelijke warmte en gebruik te maken van een
zo'n groot mogelijk temperatuurverschil kan een redelijk grote hoeveelheid warmte worden opgeslagen. Indien er een groot temperatuurverschil met de omgeving optreedt en de isolatie niet
optimaal is, kan het warmteverlies aanzienlijk zijn. Tanksystemen worden reeds op grote schaal
toegepast in de tuinbouw en in combinatie met zonneboilers. Verticale tanksystemen hebben de
voorkeur boven horizontale, aangezien stratificatie beter realiseerbaar is. Een goede regeling is
van belang om de buffer optimaal te benutten. Een alternatief voor een star tanksysteem is de
flexibele waterzak ontworpen voor locaties waar het niet mogelijk is een tank te plaatsen of in
ruimten die niet gebruikt worden zoals kelders en kruipruimten.
Om bij een klein temperatuurverschil toch een aanzienlijk hoeveelheid warmte compact op te
slaan, wordt gebruik gemaakt van de smeltwarmte van een opslagmedium. Materialen die gebruik maken van deze latente warmte van de vloeibaar–vast overgang heten Fase Transformatie
Materialen (FTM). FTM's kunnen in twee categorieën worden verdeeld: organisch (onder andere paraffines) en anorganisch (onder andere zouthydraten). Naast de hoge energiedichtheid is
ook een constante temperatuur van opslag een belangrijk voordeel. Nadelen van FTM's zijn de
slechte warmtegeleiding van het basismateriaal en onderkoeling (het stolpunt ligt lager in temperatuur dan het smeltpunt). Door het toevoegen van additieven is het mogelijk de negatieve invloed van onder andere onderkoeling te beperken. Er zijn diverse methoden waarop de warmteoverdracht van het FTM naar de omgeving plaatsvindt ontwikkeld. De systemen zijn echter nog
nauwelijks uitontwikkeld en beperkt commercieel leverbaar.
FTM's zijn ook goed toepasbaar om de warmtecapaciteit van een woning te verhogen. Er is dan
sprake van een passief systeem. Het smeltpunt van de FTM moet dan liggen in het gebied van
de comforttemperatuur. Gipsplaten of beton kunnen worden geïmpregneerd met organische
FTM's. Het mengen of impregneren van bouwmaterialen als gipsplaten en beton is nog niet in
de praktijk doorgedrongen door praktische problemen met deze materialen, zoals de geur en
emissies van de FTM en de afname van de sterkte en de dampdoorlatendheid. Men verwacht
deze nadelen te kunnen vermijden door de FTM in te kapselen in microcapsules. De systemen
bevinden zich nog in de fase van onderzoek.
Met behulp van chemische warmteopslag is het mogelijk om warmte voor een langere periode
verliesvrij op te slaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een omkeerbare (hydratatie)reactie.
Tijdens het laden en ontladen kunnen wel warmteverliezen optreden. De systemen zijn nog in
ontwikkeling en vooral geschikt voor toepassing als warmte/koude pomp in combinatie met
opslag. Bij ECN wordt hieraan onderzoek verricht binnen het SWEAT project met het hydraat
Na2S.nH2O.
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Lange termijnopslag van warmte vindt in Nederland hoofdzakelijk plaats in de bodem. De
warmte-uitwisseling kan plaats vinden met een gesloten (bodemwarmtewisselaars) of open
systeem (aquifers). Verticale en horizontale bodemwarmtewisselaars worden met name ingezet
voor relatief kleinschalige projecten. Er wordt gebruik gemaakt van de warmte in de toplaag van
de bodem. Aanvulling van warmte kan plaats vinden door warmteuitwisseling met de atmosfeer, door grondwaterstroming of door het laden met de bodemwarmtewisselaar in de zomer.
Voor grootschalige warmte- en koudeopslag wordt veelal gebruikt gemaakt van aquifers. In
door kleilagen afgesloten watervoerende zandlagen wordt warmte of koude in het grondwater
opgeslagen. Voor het laden en ontladen van de aquifer wordt gebruik gemaakt van één of meerdere putten met een diepte tot maximaal 200 meter. Aquifers worden al op een groot aantal
plaatsen in Nederland toegepast.
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1. INLEIDING
Duurzame energie is in beperkte mate en op aanbod gestuurde momenten beschikbaar. Om
toch een hoog aandeel duurzame energie in gebouwen te realiseren tegen zo laag mogelijke
kosten is het nodig efficiënt gebruik van energie te combineren met goed geïntegreerde systemen van duurzame energiebenutting. Door deze maatregelen te combineren komen energieneutrale concepten in beeld, waarbij netto op jaarbasis energielevering en energieafname uit
energienetten in evenwicht zijn. Door de tijdsafhankelijke en gedeeltelijk onvoorspelbare beschikbaarheid van duurzame energie is het nodig een overschot aan energie op te slaan in een
buffer of te transporteren naar een andere gebruiker van energie. Een tekort aan energie kan
worden opgevangen door energie te onttrekken aan een buffer of af te nemen van een energienet. Warmte kan in tegenstelling tot elektriciteit echter niet eenvoudig worden getransporteerd
naar een andere gebruiker. Warmteopslag neemt daarom een belangrijke plaats in deze concepten in. Warmteopslag zorgt voor een betere benutting van duurzame energie, met name
zonne-energie. Ook verhoogt toepassing van warmteopslag de stuurbaarheid van energieafname en energielevering.
In Tabel 1.1 wordt een lijst gegeven met eisen waaraan een ideaal opslagsysteem moet voldoen. Deze eisen worden gebruikt bij de beoordeling van de verschillende opslagconcepten.
Tabel 1.1 Eisen aan een opslagmedium
 Compact (grote opslagcapaciteit per gewicht of volume)
 Hoog opslagrendement
 Hoog vermogen van laden en ontladen bij een kleine temperatuurgradiënt
 Volledig reversibel
 Onbeperkt aantal laad- en ontlaadcycli/lange levensduur
 Geen of verwaarloosbare warmteverlies naar de omgeving
 Goedkoop
 Geen corrosievorming
 Niet ontvlambaar of toxische stoffen
Voor het overzicht is op het eerste niveau een onderverdeling gemaakt naar termijn van opslag.
Korte termijn- of dagopslag is geschikt om pieken in de warmtevraag van maximaal enkele
uren op te vangen, hiernaast kunnen schommelingen in vraag en aanbod van het dag/nacht patroon worden opgevangen. Lange termijn- of seizoensopslag maakt gebruik van de seizoensinvloeden op de warmtevraag/- aanbod tengevolge van het verschil in omgevingstemperatuur en
zonaanbod tussen zomer en winter. Middellange termijnopslag, bijvoorbeeld gebruik makend
van het verschil in aanbod/vraag van warmte in werkweek/weekend, wordt in de literatuur
nauwelijks apart vermeld. Door de toenemende installatiegrootte, hogere warmteverliezen en
beperkter gebruik, is middellange termijnopslag momenteel niet rendabel. Voor lange termijnopslag wordt veelal gebruik gemaakt van grootschalige en goedkope systemen die op of rond
de omgevingstemperatuur opslaan, waardoor de warmteverliezen beperkt zijn.
Het tweede niveau maakt onderscheid tussen actieve en passieve systemen. Passieve systemen
maken in de zuiverste zin van de definitie niet gebruik van regelapparatuur en hebben geen hulpenergie nodig (bijvoorbeeld voor het aandrijven van een pomp). Op het derde niveau wordt
onderscheid gemaakt in het werkingsprincipe. Onderscheid wordt gemaakt tussen opslag met
behulp van voelbare warmte of latente warmte en chemische opslag. Op het vierde niveau wordt
tenslotte onderscheid gemaakt in technologie.
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Samenvattend komt men tot de onderstaande structuur:
Opslag thermische energie
Korte termijn opslag
Actief systeem
Voelbare warmte
Tanksysteem

Bodem
(Zand / kleilaag)

Overige

Lange termijn opslag
Passief systeem

Latente warmte

Chemisch

FTM

-

Voelbare warmte

Actief systeem

Latente warmte
FTM

Voelbare warmte
Tanksystemen

Bodem
(Zand / kleilaag)

Figuur 1.1 Overzicht opslagtechnologieën onderverdeeld in vier niveaus
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Aquifer

2. ACTIEVE VOELBARE WARMTE OPSLAGSYSTEMEN
De eenvoudigste vorm van opslag van thermische energie is gebruik te maken van een verschil
in temperatuur. De hoeveelheid opgeslagen energie is gelijk aan de integraal van de specifieke
warmte tussen de laagste en hoogste temperatuur van het opslagmedium. Het meest gebruikte
medium is water. Dit aangezien water goedkoop is en een zeer hoge soortelijke warmte coëfficiënt heeft (cp = 4,18 kJ/kg K). Maar ook olie (cp = ± 1,5 kJ/kg K), stenen (cp = ± 0,75 kJ/kg
K), metalen (cp = ± 0,46 kJ/kg K) en de bodem 1 (cp = ± 1 kJ/kg K) zijn voorbeelden van materialen die als warmteopslag medium worden gebruikt.

2.1 Kleinschalige tank- en boilersystemen voor woningen
Warmteopslag met het medium water wordt op grote schaal toegepast met behulp van watertanks. In huishoudens wordt warmteopslag momenteel toegepast voor tapwater systemen. Het
gaat dan om elektrische boilers of kleine opslagvaten in combiketels. Hiernaast is een opslagvat noodzakelijk in combinatie met zonneboilers. Het gaat veelal om verticale tanks, waarbij
gelaagdheid (stratificatie) een belangrijke rol speelt. Stratificatie heeft als voordeel dat een opslagvat met gedeeltelijk heet en voor een deel koud water beter te benutten valt, dan een buffer
met lauw water ten gevolge van volledige menging. Als de tank voor zowel ruimteverwarming
als tapwatervraag wordt gebruikt moet voor minimaal één van beide stromen een warmtewisselaar worden gebruikt. Scheiding is noodzakelijk in verband met de kwaliteit van het drinkwater. Veelal wordt gekozen om voor ruimteverwarming een warmtewisselaar te gebruiken
aangezien zowel het temperatuurniveau als het vermogen van de warmtevraag lager liggen dan
bij tapwatervraag.
De tanksystemen in combinatie met een zonnecollector worden alleen voor tapwatervraag in
serie geproduceerd. Systemen voor zowel tapwater als ruimteverwarming worden momenteel
in de praktijk getest. Aangezien warmtepompen nog niet grootschalig worden toegepast in de
woningbouw zijn er ook slechts een beperkt aantal opslagsystemen hiervoor geleverd.
Verbetering van systemen moet met name worden gezocht in verbeterde warmtewisselaars
(veelal spiralen) om grotere vermogens te laden en te onttrekken met behoud van stratificatie.
Ook in de regeling van systemen kan nog veel winst worden behaald. Bijvoorbeeld als de buffer gevuld wordt met warmte die niet via een zonnecollector is geproduceerd, maakt het in
verband met de warmteverliezen uit wanneer en hoe vol de buffer geladen wordt.
Buffers in combinatie met zonnecollectoren zijn niet financieel haalbaar als ze alleen voor
ruimteverwarming worden ingezet. De benutting van het systeem zou dan met name in de
winter- en zomerperiode te klein zijn aangezien er respectievelijk te weinig aanbod van en
vraag naar warmte is. Bij de dimensionering van de buffer moet dus zowel naar de tapwaterals ruimteverwarmingvraag worden gekeken. Verticale tanksystemen zijn in het voordeel ten
opzichte van horizontale aangezien de stratificatie in verticale tank beter realiseerbaar is. Het is
dan wel noodzakelijk de instroomsnelheid van het water laag te houden om menging te beperken. De gelaagdheid van warmte heeft als voordeel dat de hoogste temperatuur boven in de
tank kan worden onttrokken voor tapwater. Een lage temperatuur onder in de tank heeft als
voordeel dat de warmteoverdracht via een spiraal met de zonnecollector beter verloopt. Bepaling van het warmtewisselend oppervlak van de spiralen hangt hoofdzakelijk af van het debiet
door de leiding, het gemiddelde temperatuurniveau van de buffer en van het warmteaanbod.

1

Waarde sterk afhankelijk van samenstelling bodem.
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Hoe langer de periode en hoe hoger het gemiddelde temperatuurniveau van opslag is, hoe groter het belang van goede isolatie. De dikte van de isolatie is een financiële optimalisatie tussen
enerzijds investeringskosten en anderzijds de kosten van de warmteverliezen. Ook het volume
van de installatie neemt veelal sterk toe met de dikte van de isolatie. Om het gevaar van legionella besmetting te voorkomen is het gewenst om het water van tapwatersystemen boven een
temperatuur van 60°C te bewaren. Bij temperaturen van 35 tot 55°C kan de bacterie zich sneller vermenigvuldigen.
De regeling van het systeem hangt sterk af van de randapparatuur en het type buffer. Van een
buffer geschikt voor tapwater wordt verwacht een groot thermisch vermogen voorhanden te
zijn. De regeling van het systeem zal de buffer na ontladen zo snel als mogelijk weer herladen.
Door het frequenter laden en ontladen is het hogere warmteverlies ten gevolge van een gemiddeld hoog temperatuurniveau minder van belang. Een systeem met alleen een CV-ketel is
rechtstreeks aan de warmtevraag gekoppeld. Er is nauwelijks keuzevrijheid in het regelen. Als
aan een systeem een buffer wordt toegevoegd neemt de vrijheid en mogelijkheden in regeling
toe. Er kan geregeld worden op minimaal energieverbruik, minimale kosten of maximaal comfort.
Tabel 2.1 Onderverdeling opslag in combinatie met zonnecollectoren
Type
Standaard
Compacte
CV-zonneboiler
zonneboiler
zonneboiler
Zonnecollector

Warmte-uitwisseling via spiraal in tank

Tapwater
Ruimteverwarming

Naverwarming

Zonnegascombi

Instroming koud water aan onderzijde tank
Aftap warm water aan bovenzijde tank
Nee

Nee

Buiten opslagvat

In ontwikkeling

Ja, warmteuitwisseling
Met behulp van extra warmtewisselaar.

Externe CV Warmteuitwisseling
Met behulp van extra
warmtewisselaar

Geïntegreerde CV

Het rendement van een warmtepomp (de COP-waarde) daalt als de temperatuursprong groter
wordt. Om desondanks een hoog rendement te bereiken werken de huidige op de markt beschikbare elektrische warmtepompen in het temperatuurgebied tussen de 35 en maximaal
50°C.
Warmtebuffers in tanksystemen worden op zeer kleine schaal toegepast in combinatie met
warmtepompen. Een buffer heeft een paar belangrijke voordelen. Aangezien de warmtepomp
op basislast wordt gedimensioneerd, kan nu de piekvraag worden opgevangen door de buffer.
Een financieel voordeel kan worden bereikt door gedurende het daltarief van de elektriciteit
warmte op te wekken en op te slaan in de buffer.
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Tabel 2.2 Onderverdeling opslag in combinatie met zonnecollectoren
Standaard zonneboiler

Compacte zonneboiler

2

Een zonneboiler bereidt warm tapwater met
behulp van zonne-energie. Een standaard
zonneboiler bestaat uit een collector van ongeveer 2,8 m2, een opslagvat van 100 liter,
een circulatiepomp, een regeling en naverwarming door de cv-ketel. De meerkosten
bedragen ± ƒ 3.900.- ten opzichte van een
HR-combiketel (bron: Novem, prijspeil januari 1997).
In een compacte zonneboiler wordt het opslagvat en de collector geïntegreerd om
ruimtebesparing te bereiken. De vorm van
het opslagvat is sterk afhankelijk van het type boiler.

CV-zonneboiler

Ten opzichte van de standaard zonneboiler
vindt naverwarming niet buiten maar in het
opslagvat plaats. Hiervoor is een extra
warmtewisselaar geplaatst. Met name voor
het thermische vermogen van het tapwater
kan dit gunstig zijn; er kan worden volstaan
met een lager vermogen CV-installatie.

Zonnegascombi2

De zonnegascombi integreert zowel de functie van opslag voor zowel tapwater en ruimteverwarming als de functies van verwarming door een zonnecollector en een ketel.
Er is ongeveer een verdubbeling van het
collectoroppervlak noodzakelijk ten opzichte
van de standaard zonneboiler om naast de
tapwatervraag ook de ruimteverwarmingvraag gedeeltelijk te dekken. Onder in het
buffervat is een spiraalwarmtewisselaar geplaatst om de warmte van de zonnecollector
over te dragen. Boven in het buffervat is een
spiraalwarmtewisselaar geplaatst om warmte
te onttrekken voor de ruimteverwarming.
Om te allen tijde van warm water verzekerd
te zijn, is tenslotte op de halve hoogte van de
buffer een naverwarmer geplaatst. De meerkosten bedragen ± ƒ 5.300.- ten opzichte van
een HR-combi-ketel (bron: Novem, prijspeil
januari 1997).

Bron: (de Graaf, 1998-1) en (de Graaf, 1998-2)
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Voor het gebruik van zonneboilers is het noodzakelijk een thermische buffer te gebruiken aangezien de periode van aanbod van warmte niet overeenkomt met het tijdstip van warmtevraag.
Er is een onderverdeling te maken naar vier typen (zie Tabel 2.1). De conventionele buffer
wordt alleen gebruikt voor tapwater. Tegenwoordig wordt steeds vaker ook het warme water
benut voor ruimteverwarming en hotfill toepassingen.

2.2 Flexibel opslagsysteem (waterzak)
Als alternatief voor een star tanksysteem is de flexibele waterzak ontworpen voor locaties waar
het niet mogelijk is een tank te plaatsen of in ruimten die niet gebruikt worden zoals kelders en
kruipruimten. Het systeem kan variëren van een paar tot 100 m3 inhoud water.
Het systeem is getest op punten als warmteverlies, opslagcapaciteit, temperatuurbereik en inen uitkoppeling van warmte. Op korte termijn zal het systeem worden ingezet in een testwoning op het ECN-terrein. De waterzak is reeds verkrijgbaar, maar niet als geïntegreerd systeem. Eventueel kan ook gebruik gemaakt worden van nodulen Fase Transformatie Materiaal
(FTM) om de opslagcapaciteit aanzienlijk te verhogen (zie Paragraaf 3.2).
Het systeem is in principe in een groot aantal volumes verkrijgbaar; vanaf een paar tot ruim
100 m3. De folie van de waterzak is tot maximaal 85°C gegarandeerd en getest. In de waterzak
is een tweetal sproeileidingen aangebracht om gelijkmatige instroming te realiseren en zoveel
mogelijk stratificatie op te bouwen. De waterzak is aan de onderzijde geïsoleerd met Styrofoam isolatieplaten en is aan de zij- en bovenkant met een glaswoldeken afgedekt. Om drukscheiding te realiseren is een compacte platenwarmtewisselaar geplaatst met het overige systeem.
Voor het plaatsen van een warmteopslagsysteem op moeilijk bereikbare plaatsen als kelders en
kruipruimten is de waterzak ontwikkeld. Toepassingsmogelijkheden zijn er in de utiliteitsbouw
voor korte-termijnopslag of woningbouw voor korte- en middellangetermijnopslag.

Figuur 2.1 Een foto van de waterzakinstallatie van 7.000 liter zoals deze is getest bij ECN

2.3 Grootschalige tanksystemen voor bovengrondse opslag
Het gaat hier om grote geïsoleerde tanksystemen gevuld met water. Het laden en ontladen van
de warmte vindt rechtstreeks plaats door water in het systeem rond te pompen. Op deze manier
kunnen grote vermogens gerealiseerd worden.

12
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Met name het plaatsen van tanks voor de glastuinbouw levert weinig problemen meer op. Er
zijn diverse bedrijven in Nederland die hier reeds ervaring mee hebben. In de industrie wordt
relatief nog maar zeer beperkt gebruik gemaakt van warmteopslag. Aangezien het vrijwel altijd
gaat om geïsoleerde watertanks is de technologie bekend. Voor de dimensionering is ook een
eenvoudig computerprogramma ontwikkeld door het IhN. Op het gebied van regeling wordt
nog veel onderzoek gedaan (onder andere bij ECN). Door het gebruik van een slimmere regeltechnologie valt energie te besparen.
Er wordt gebruik gemaakt van geïsoleerde stalen tanks van 50 tot 200 m3. Gemiddeld wordt uitgegaan van een opslagcapaciteit van 60 m3/ha bij de glastuinbouw. Ondanks dat verticale tanks
een betere stratificatie geven en het grondverbruik kleiner is; wordt in de glastuinbouw veelal
voor horizontale tanks gekozen aangezien de funderingskosten lager liggen. De tanks bezitten
een sproeileiding om de warmte gelijkmatig te verdelen en om stratificatie op te bouwen. Dit is
noodzakelijk omdat de opgeslagen hoeveelheid warmte overeen komt met het temperatuurverschil tussen het warme en koude buffergedeelte.
Van de opgeslagen warmtecapaciteit gaat een deel verloren ten gevolge van straling en transmissie van de wand van de warmteopslagtank. Bij langdurige opslag of door onvoorzichtig
vullen kan warmte verloren gaan door menging van de grenslaag warm/koud water. Het lauwe
water kan niet in de kas worden gebruikt. Verder kunnen verliezen optreden door een slechte
regeling of onjuist ontwerp van leidingen of pompen. Het rendement van warmteopslag neemt
evenredig af met het oppervlak van de grenslaag. Een verticale tank heeft daarom veelal een hoger opslagrendement ten gevolge van het kleinere oppervlak van de grenslaag.
De warmtebuffer wordt veelal parallel aan de ketel geschakeld. Bij het laden wordt een deel van
het debiet uit de verdeler getrokken door een extra laadpomp in het buffercircuit in te schakelen.
Bij het ontladen wordt de drijvende kracht van de groepspompen gebruikt. Door het sturen van
de kleppen is het mogelijk het debiet van de ketel te mengen met het debiet uit de buffer. Voor
de regelstrategieën wordt veelal gebruik gemaakt van een combinatie van feedback- en feedforward-algoritmen. Hiervoor kan worden gebruik gemaakt van metingen van buitentemperatuur,
zoninstraling, kastemperatuur, luchtvochtigheid, enz. Pomptoerentallen en het inschakelen van
warmtenetten gebeurt veelal handmatig.

Figuur 2.2 Een voorbeeld van een grootschalig tanksysteem in de glastuinbouw

ECN-I--99-016

13

Grootschalige warmteopslag voor de korte termijn vindt momenteel met name in de glastuinbouw zijn toepassing. In de huidige tuinbouwinstallaties wordt overdag het gewas bemest met
CO2. Hiervoor is het noodzakelijk warmte te produceren met de ketel- of wkk-installatie. De
hoeveelheid geproduceerde warmte ligt in voorjaar en zomer echter veelal veel hoger dan de
gevraagde warmte. Het is daarom zinvol deze warmte tijdelijk op te slaan op het moment dat er
wel CO2 vraag is maar geen warmtevraag. Een warmteoverschot kan ook ontstaan bij gebruik
van warmte/kracht koppelingsinstallaties wanneer er wel een elektriciteitsvraag maar geen
warmtevraag optreedt.
Ook in de industrie zijn een aantal voorbeelden bekend waar warmteopslag nuttig is. Zo is bij
zoetwaren fabrikant van Melle een buffertank van 95.000 liter geplaatst in combinatie met een
grootschalig zonnecollectorsysteem met een oppervlak van 2400 m2. Een ander voorbeeld is
het plaatsen van een bovengrondse condensaat buffertank van 350 m3 in een kaasfabriek3.
Aangezien de wkk gedurende 30% van de tijd niet zijn warmte kwijt kan aan het proces, wordt
het tijdelijk opgeslagen in de buffer, waarna de warmte kan worden benut bij het opwarmen
van processtromen in het kaasbereidingsproces.

2.4 Overige systemen
• Aardbekken & bassin
In Duitsland is een heetwater aardbekken van 600 m3 gebouwd nabij een wkk installatie met
een thermisch vermogen van 2,76 MW. Deze installatie wordt mede ingezet voor stadsverwarming van maximaal 14 MW. De gebruikerstemperatuur ligt tussen de 40 en 90°C en bedraagt maximaal 95°C. De kosten bedroegen ƒ 713,-/m3, maar kunnen bij opschaling tot
10.000 m3 dalen tot ƒ 217,-/m3. De afmetingen zijn 8 meter diep en 40 meter in doorsnede.
De bak wordt afgedekt met HD-PE en geïsoleerd met mineraalwol. Debiet is maximaal 80
m3/h. In de betonnen bak zijn twee draaiende horizontale sproeileiding gemonteerd om een
gelijkmatige verdeling te realiseren. In Finland is in 1993 een bassin gebouwd met een inhoud van 200 m3 voor de opslag van warm water met temperaturen tot boven de 80°C.
Grootste probleem is de keuze van geschikte folies die hun sterkte behouden bij hoge temperaturen.
• 'Sun-catcher'
Het gaat hier om een actief warmteopslagsysteem dat niet gebruik maakt van water maar van
stenen. Door de zon opgewarmde lucht wordt overdag opgeslagen in een compacte opslag
van stenen. 's Avonds wordt de buffer als bron voor de warmtepomp gebruikt en de warme
lucht in het huis geblazen.

Figuur 2.3 Een voorbeeld van een 'zonvanger' zoals bedacht door Climator
3

Bron: (Senter, 1999).
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• Maand-dag-opslag
Door ECOFYS4 is een studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van een zonnewarmteinstallatie in combinatie met warmtepomp en een maandopslag. Hierbij wordt naast een dagopslag van 300 liter water gebruik gemaakt van de maandopslagtank. Deze betonnen bak
met een inhoud van 3000 liter is onder of naast het huis ingegraven. In de maandopslag bevindt zich naast een warmtewisselaar voor het afstaan van de overtollige warmte uit de dagopslag een verblijftank van 300 liter voor het grijze afvalwater (afvalwater exclusief toiletspoeling). In de studie wordt er van uitgegaan dat het temperatuurniveau van de maandopslag zeer laag ligt, zodat ook uit het koude afvalwater nog warmte kan worden onttrokken. In
de winter zal de temperatuur in de buurt van de 0°C verblijven. De maandopslag kan ook gedeeltelijk bevriezen zodat de latente (stollings)warmte benut kan worden. De maximum temperatuur van de maandopslag bedraagt 15°C. De dagopslag temperatuur varieert tussen de -5
en 85°C. Isolatie van de maandopslag in niet noodzakelijk. De maandopslag is met name ook
bedoeld als bron voor de warmtepomp. De geschatte kosten van de maandopslag bedragen
ƒ 3.500,-.

4

Bron: (Schaap, 1997) en (Gramsbergen, 1999)
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3. ACTIEVE LATENTE WARMTE OPSLAGSYSTEMEN
Bij Fase Transformatie Materialen (FTM) wordt gebruik gemaakt van de latente warmte van de
faseovergang vloeibaar - vast. Doordat de smeltwarmte van materialen een orde hoger ligt dan
de soortelijke warmte, is een veel hogere specifieke energiedichtheid te bereiken door gebruik te
maken van latente warmte dan opslag met behulp van voelbare warmte. Dit resulteert in een
aanzienlijk compactere opslag waarbij een volumevermindering met een factor 5 à 10 haalbaar
is. Dit voordeel is met name interessant indien warmte slechts over een temperatuurtraject van
enkele graden kan worden opgeslagen (Figuur 3.2). Hierbij kan men denken aan koudeopslag,
opslag van tapwater en warmteopslag in combinatie met gebruik van warmtepompen, WKK,
etc.

3.1 Beschrijving Fase Transformatie Materialen
FTM’s zullen vooral daar toegepast worden waar:
• een klein temperatuurtraject,
• een beperkt inbouwvolume,
• een beperkte vloerbelasting beschikbaar is.
Daarnaast kan er door de vrijwel constante temperatuur met een constant vermogen geladen en
ontladen worden, wat de regeling van een buffer eenvoudiger maakt.

Totale opslagcapaciteit (kWh/m3)

Relatie temperatuurbereik - opslagcapaciteit
in temperatuurgebied tussen 60 - 70 °C
80
water
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Figuur 3.1 Vergelijking warmteopslagcapaciteit latente warmte (FTM) met voelbare warmte
(water) over een kleine temperatuursprong
Afhankelijk van het temperatuurniveau van warmte-/koudevraag moet een geschikte FTM worden gezocht met een bijpassende smelttemperatuur. Daarnaast zijn nog een aantal andere eigenschappen van het materiaal van belang: onder andere de smelt- en soortelijke warmte van de
FTM; warmtegeleiding van het materiaal: volume- en dichtheidsveranderingen tijdens laden en
ontladen van FTM’s; stol/kristallisatie- en smeltgedrag; giftigheid en chemische stabiliteit.
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Tabel 3.1 Vergelijking van de twee belangrijkste categorieën FTM’s. Bron: (Paris, 1993)
Paraffines en organische
Zouthydraten
materialen
Smelttemperatuur
Is functie van ketenlengte
Smeltwarmte/warmtecapacit Hoger dan zouthydraten
Is functie van
eit
hydratatiegraad
Dichtheid
Lager dan zouthydraten
Hoger dan paraffines
Warmtegeleiding
Beperkt
Beter dan paraffines
Incongruent smelten
Stijgt met hydratatiegraad
Kristallisatiesnelheid
Laag
Onderkoeling
Nauwelijks
Belangrijk
Dampdruk
Laag
Significant hoger
Brandbaarheid
Laag
Niet
Chemische stabiliteit
Erg stabiel
Corrosie
Niet
Soms corrosief voor metalen
Giftigheid
Niet
Meestal niet
Irritatie (ogen/huid)
Niet
Is mogelijk
Prijs
Hoger dan van zouthydraten
Lager dan paraffines
Inkapseling
Noodzakelijk
Fase transformatie materialen kunnen in twee hoofdgroepen worden opgesplitst: organische (paraffines, polymeren) en anorganische (meestal zouthydraten). Zouthydraten vertonen een vrijwel constante smelttemperatuur. Organische FTM’s hebben echter, afhankelijk van de ketenlengteverdeling, een breed overgangsgebied (smelt-/stoltraject). De smelttemperatuur voor paraffines neemt lineair toe met de ketenlengte. De warmtecapaciteit van paraffines is veelal hoger
dan van zouthydraten. De warmtecapaciteit van zouthydraten stijgt met de graad van hydratatie,
maar een hogere hydratatiegraad gaat veelal gepaard met ontmengingverschijnselen (incongruent smelten). De warmtegeleiding in vaste vorm is van zouten veelal beter dan van paraffines, in
vloeibare vorm zijn de verschillen kleiner. De dichtheid van zouthydraten ligt hoger dan de
dichtheid van paraffines. De beperkende factor voor het laadvermogen van warmteopslag wordt
door zouten gevormd door de kristallisatiesnelheid, bij paraffines is dit de warmtegeleiding. Paraffines hebben nauwelijks last van onderkoeling, zouthydraten wel, zodat er additieven toegevoegd moeten worden. Door de corrosiviteit, de hygroscopische werking en de ontmengingverschijnselen van zouthydraten worden deze met additieven in een container ingekapseld. Hierdoor wordt tevens oppervlak gecreëerd voor de warmte-uitwisseling bij het laden van de FTM.
Invloed buisdiameter en temperatuurverschil
op laad- en ontlaadtijd

Temperatuurverschil
warmte overdracht (°C)

20

15

10
53 mm
5
25 mm
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1

0

0
Laad- en ontlaadtijd (uren)

Figuur 3.2 Relatie tussen de ∆T voor warmteoverdracht, de buisdiameter en de (ont)laadtijd
van een zouthydraat FTM
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Na de keuze van een geschikte FTM is de in- en uitkoppeling van de warmte een belangrijk
ontwerpaspect. Voor de warmteoverdracht is een bepaald temperatuurverschil nodig die voor
een groot deel bepaald wordt door de toepassing. Bij een warmtepomp is er in verband met het
rendement slechts een kleine ∆T beschikbaar terwijl voor een Wkk er meestal een ruimer temperatuurtraject acceptabel is. Naast de ∆T is ook het beschikbare warmtewisselend oppervlak
van belang. Deze aspecten bepalen het vermogen waarmee geladen en ontladen kan worden. De
warmtevraagperiode en het vereiste vermogen is van belang voor de warmte-inhoud en dus voor
het volume van de buffer en is toepassingsgebonden. Meestal betreft het een dag/nacht cyclus
zodat laad- en ontlaadtijden van ca. 6 uur acceptabel zijn. In Figuur 3.2 is een voorbeeld gegeven van een zouthydraat dat is ingekapseld in een buis. De gewenste ontlaadtijd en beschikbare
∆T voor warmteoverdracht bepalen uiteindelijk de buisdiameter. Over het algemeen is voor
ontlaadtijden van 6 uur door de beperkte warmtegeleiding in zouthydraten een verplaatsing van
het smeltfront van ca. 20 mm mogelijk. Fabrikanten leveren de FTM’s dan ook meestal ingekapseld in containers (bollen, buizen, blikken) die aan deze dimensie voldoen.

3.2 Macro-inkapseling
Commerciële zouthydraat FTM’s worden meestal ingekapseld in containers geleverd met additieven voor een stabiel cycleergedrag en tegen onderkoeling. Inkapseling is noodzakelijk om
eventuele corrosie van het zout te beperken en de warmteoverdracht te verbeteren.
Macro-inkapseling wordt al een aantal jaren commercieel toegepast voor zouthydraten geschikt voor koudeopslag. De beschikbaarheid van een breder assortiment voor warmteopslag is
pas recent op gang gekomen.
De keuze van de inkapseling is zodanig dat de warmtegeleiding optimaal is voor de toepassing.
De omkapseling moet tevens de uitzetting van het FTM opvangen. Veelal wordt er gebruik gemaakt van een luchtkamer, oftewel de omkapseling wordt niet voor de volle 100% gevuld. De
temperatuurbestendigheid van het materiaal moet hoger ligger dan het werkinggebied van de
FTM.

Figuur 3.3

Blikje van Climator gevuld met
FTM

Figuur 3.4 Noduul van Cristopia

De kosten worden niet zozeer door het materiaal bepaald, maar vooral beïnvloed door de ontwikkelings- en productiekosten voor de opslag in containers. Momenteel liggen de kosten op
ca. ƒ 150,- per kWh voor kleine series. Bij massaproductie kunnen deze kosten aanzienlijk dalen.
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Er zijn verschillende configuraties op de markt verkrijgbaar. Zo maakt Climsel kleine aluminium blikjes (Figuur 3.3). Toepassingen worden met name gezocht in de koeling van transformator- en telecominstallaties. Cristopia produceert bolvormige nodulen van HDPE gevuld met
een eutectisch zout (zie Figuur 3.4). Door de vorm is het eenvoudig om tanksystemen te vullen
met de bolletjes. Bij ECN is momenteel een installatie gebouwd om de nodulen ook voor
warmteopslag te testen. Het is ook mogelijk gesloten buizen te vullen met FTM en te omstromen in een tanksysteem.

3.3 GaLiSol
Het GALISOL5 opslagsysteem is een dynamisch opslagsysteem voor latente warmte. Warmte
accumulatie en interne warmte uitwisseling wordt bewerkstelligd door gebruik te maken van
een drie fase systeem. Hier is ook de naam van afgeleid: GALISOL= GAseous - LIquid - SOLid
– store.
Het gewenste temperatuurverschil wordt bepaald door de warmte van de gebruikte opslag- of
warmtetransportmedia. Het opslagsysteem is opgebouwd uit 3 componenten:
• Fase Transformatie Materiaal
• Warmtetransportmedium: deze heeft als taak er voor te zorgen dat er een goede warmte uitwisseling tussen de input en output warmtewisselaar en het FTM ontstaat.
• Additieven om invloed uit te oefenen op het vormen van kristallen Deze voorkomen dat het
FTM moet worden onderkoeld. Surfactant heeft als taak er voor te zorgen dat het FTM niet
ongewenst gaat klonteren.
Het werkingsprincipe is gebaseerd op het gebruik van verdampingswarmte voor de warmteoverdracht waardoor er een groter warmte-uitwisselings vermogen per oppervlakte eenheid ontstaat (warmtepijpprincipe). Bij het laden wordt warmte aangeleverd aan de bodem en verdampt
er een deel van het vloeibare warmtetransportmedium. De ontstane dampbellen stijgen op naar
de top en transporteren hun warmte naar het vaste Fase Transformatie Materiaal. Het FTM
smelt en wordt vloeibaar. Het warmtetransportmedium condenseert en gaat naar beneden door
zijn grotere dichtheid ten opzichte van het FTM. De warmteafgifte warmtewisselaar bevindt
zich in een gaskamer in de top van het opslagsysteem. Deze kamer is met een gasvormig transportmedium gevuld.
Als warmte uit het opslagsysteem wordt onttrokken, condenseert het warmtetransport medium
op de warmtewisselaar. Dit vermindert de druk in het opslagsysteem en daardoor verdampt er
weer warmtetransportmedium dat in de vloeistof fase verkeert. Tijdens het verdampen onttrekt
het warmtetransportmedium warmte aan het fase transformatie materiaal. Het gesmolten FTM
stolt dan weer.
Systemen op basis van GALISOL zijn te koop maar zijn qua prijs veelal niet commercieel interessant.

3.4 Natriumacetaat opslagsysteem
Een tank is voor 95% met natriumacetaat gevuld. Een synthetische olie wordt rondgepompt om
de warmteoverdracht naar het fase transformatie materiaal te bewerkstelligen. Tijdens het ontladen wordt in het FTM een kristalmassa gevormd, welke een goede doorstroming van het transportmedium garandeert. De warmteoverdracht verloopt eveneens goed doordat er geen warmte
door een wand hoeft worden overgedragen. Een warmtewisselaar gemaakt van een edelmetaal
draagt hierbij de warmte over. Het systeem is met cellulose geïsoleerd.
5

Bron: (Sizmann, 1993)
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Figuur 3.5 Schematische weergave van het natriumacetaat systeem
Het systeem is reeds commercieel verkrijgbaar (zie Figuur 3.5). Er zijn zes types van het systeem verkrijgbaar. Er is keuze uit glasvezelversterkte of RVS tank met respectievelijk een
maximum temperatuurniveau van 70 of 110°C. De afmetingen variëren van een bruto volume
van 1,8 tot 4,5 m3, het netto volume van 0,35 tot 1,94 m3. De isolatie van het systeem neemt
± 30% van het nuttige volume in.

3.5 Overige
• FTM in auto's 6
Het Fraunhofer instituut verricht onderzoek naar mogelijkheden om warmte van de motor op
te slaan in FTM's om voor een volgende rit het koelwater en olie snel op te warmen. Gunstige effecten zijn lagere uitstoot van schadelijke stoffen in de verbrandingsgassen, veiliger
aangezien de condens op de ramen sneller verdwijnt; meer comfort. Zij onderzoeken een anorganisch niet giftig zout mengsel. Aangezien de warmte zeer snel ontladen moet worden
(binnen enkele minuten) stroomt het koelwater door de opslag met 28 platte aluminium pijpen die het zout bevatten. Isolatie vindt plaats door een vacuüm van een honderdste millibar
toe te passen in combinatie met een aerogel isolatie poeder.
• Zonnecollector 7
Bij een grote paprika fabriek in Turkije zijn voor een drietal zonnecollectoren testen gedaan.
Twee van de drie collectoren waren gevuld met 44 zwart geschilderde celluloid tafel tennis
balletjes gevuld met respectievelijk CaCl2.6H2O (Ts=27,22°C) en Glauber zout (Ts = 32°C).
Langs de collectoren wordt lucht geblazen om de warmte te onttrekken.

6
7

Bron: (Bednarek, 1994)
Bron: (Onat, 1998)
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4. CHEMISCHE WARMTEOPSLAG
Door gebruik te maken van een omkeerbare reactie (reversibel) is het mogelijk warmte op te
slaan. Om de heengaande reactie ABÆ A + B (dissociatie) plaats te laten vinden moet een hoeveelheid warmte worden toegevoegd. Bij het vormen van het reactieproduct A + B Æ AB (associatie) komt de reactiewarmte weer vrij. Bij veel toepassingen wordt gebruik gemaakt van hydratatie reacties. Nauw verwant aan de thermochemische systemen zijn de fysisorptie reacties
van water met bijvoorbeeld silica gel of bepaalde zeolieten
Belangrijke parameters bij de keuze van een
thermochemisch systeem zijn de opslagcapaciteit,
de opslagdichtheid, de giftigheid en overige milieuaspecten van de stoffenparen, het temperatuurniveau, de conversie, selectiviteit, de kinetiek en
omkeerbaarheid van de reactie, de massa- en
warmteoverdracht, de mechanische- en chemische
stabiliteit.
De specifieke netto opslagdichtheden liggen tussen de 250 en 4000 kJ/kg, wat een orde hoger
ligt dan de opslag met behulp van water. De
bruto opslagdichtheid kan echter tot 10 keer lager liggen dan de netto waarde. Tabel 4.1 geeft
een overzicht van de stoffenparen van thermochemische opslagsystemen die als kansrijk worden beschouwd.
Aan het Na2S.nH2O systeem wordt momenteel
in Nederland onderzoek verricht (SWEAT project). Dit is een voorbeeld van een hydraat (anFiguur 4.1 Het SWEAT principe
organisch systeem). Hierbij wordt gebuikt gemaakt van de omkeerbare absorptiereactie: Na2S
+ nH2O <-> Na2S.nH2O + warmte. Het systeem is gebaseerd op een batchmatig werkende
vaste-stof-absorptie warmtepomp. Het laden van het systeem gebeurt door toevoer van warmte
aan de accumulator (het waterdampabsorberende zout) waardoor het water in dampvorm het
zout verlaat. De waterdamp condenseert in de condensor. Opslag vindt plaats door scheiding
van het zout en het water. Bij ontladen wordt deze scheiding verbroken en komt er warmte vrij
in de accumulator. De verdamper onttrekt juist warmte van lage temperatuur uit de omgeving
(koude productie) (Figuur 4.1).
Tabel 4.1 Stoffenparen waar onderzoek wordt verricht in thermo-chemisch opslagsysteem
Laad
Energie
Naam
Reactie
dichtheid Temperatuur
(°C)
(MJ/m3)
SWEAT
Na2S.5H2O(s) <-> Na2S. ½H2O(s) + 4½H2O(g)
2423
80-90
Borax

Na2B4O7.10H2O(s) <-->
Na2B4O7.5H2O (s)+ 5 H2O (g)

Silicagel

Geïmpregneerd CaCl2/H2O
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1218

± 40

648

130-180

23

Een open 13X-Zeoliet systeem8 wordt toegepast in een schoolgebouw in Munchen, Duitsland.
Zeoliet absorbeert waterdamp in een exotherme reactie. De opslag wordt op een redelijk hoge
temperatuur van 130°C geladen in perioden van dalvraag (weekend, 's nachts) via een warmtenet. Uit metingen is een warmtecapaciteit van 126 kWh/m3 gemeten. Het tanksysteem (Figuur
4.2) is ontworpen voor een vermogen van 95 kW gedurende 14 uren.

Figuur 4.2 Schema van de thermochemisch/fysische opslag ingebed in het verwarmingssysteem van een school (Schölkopf, 1994)

8

Bron: (Schölkopf, 1994)
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5. PASSIEVE WARMTE- & KOUDEOPSLAG
Om pieken in warmte- en koude vraag op te vangen in woningen en utiliteitsgebouwen is het
gunstig om de thermische massa van woningen te verhogen. Dit kan traditioneel door de gebouwmassa te vergroten en gebruik te maken van voelbare warmte (Paragraaf 5.1), maar een
optie is gebruik te maken van fase transformatie materialen die hun smelttemperatuur hebben
rondom de menselijke comforttemperatuur (Paragraaf 5.2). Deze laatste kunnen verwerkt worden in bouwmaterialen. Het materiaal is zeer geschikt om temperatuurschommelingen in een
gebouw te beperken. In de zomer neemt het materiaal overdag warmte op en door ‘s nachts te
ventileren wordt de warmte weer afgegeven, zodat bespaard kan worden op investerings- en
energiekosten van koelmachines. In de rest van het seizoen neemt het bouwmateriaal geïmpregneerd met FTM passieve zonne-energie op, zodat de verwarmingskosten beperkt kunnen worden. Deze FTM’s gecombineerd met bouwmaterialen zijn zeer geschikt voor muren en plafonds
in de bestaande- en de nieuwbouw.

5.1 Voelbare warmte
Om warmte op te slaan in voelbare warmte moet worden gezocht naar materialen met een grote
warmtedichtheid (hoge dichtheid en/of soortelijke warmte). Water voldoet hier als vloeibaar
medium aan. Maar veelal wordt gezocht naar materialen die tevens als bouwmateriaal kunnen
dienen.
Goede voorbeelden van gebouwen met een grote gebouwmassa zijn oude kerken, kastelen en
kelders. In grotten kan op deze manier de temperatuur het hele jaar constant zijn. De verhouding
bouwmassa en volume van het gebouw dient zo groot mogelijk te zijn. Wel moet het gebouw
nog wel geïsoleerd worden om zoveel mogelijk weerstand te bieden tegen afkoeling in de winter
en opwarming in de zomer. In de winter wil de bewoner zoveel mogelijk zonlicht laten binnenvallen om het gebouw op te warmen, terwijl in de zomer juist zoveel mogelijk zonlicht buitenhuis moet worden gehouden.

5.2 Latente warmte
Het comfortgebied van de binnentemperatuur is in gebouwen beperkt tot ca. 20-24°C en wordt
bepaald door de temperatuur en vochtigheid van de lucht en de temperatuur van de wanden en
het plafond. Toepassing van FTM in bouwmaterialen is zeer effectief voor het stabiliseren van
de binnentemperatuur.
De specifieke warmtecapaciteit van bouwmaterialen is ca. 1 kJ/kg.K. Toevoegen van ca. 20%
FTM met een smeltwarmte van 200 kJ/kg bij 22°C geeft in het traject van 20-24°C een verhoging van de warmtecapaciteit van 4 naar 43 kJ/kg. Zelfs toevoegen van 4% FTM geeft al een
verdrievoudiging van de thermische massa tot 12 kJ/kg.
Passieve koeling van gebouwen door bijvoorbeeld nachtventilatie is niet mogelijk zonder voldoende thermische massa. FTM’s kunnen de thermische massa zoals aangeven in de comfortrange verbeteren met een beperkte massatoename. De verwarmings- en koelvraag en daarmee
de installatie- en variabele kosten kunnen door het balanceren van de thermische belastingen
over een dag/nachtcyclus door het toepassen van FTM’s sterk beperkt worden.
Er worden een aantal randvoorwaarden gesteld bij het gebruik van FTM in combinatie met
bouwmaterialen (Tabel 5.1). Er moet verder onderscheid gemaakt worden tussen organische en
anorganische materialen. Gehydrateerde zouten vallen onder deze laatste categorie.
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Anorganische FTM’s hebben een hoge warmteopslagcapaciteit (147 tot 281 kJ/kg latente
warmte), zijn niet brandbaar (ontvlambaar), hebben een breed temperatuurgebied van toepassings-mogelijkheden, zijn goedkoop en reeds beschikbaar. Een nadeel van anorganische FTM is
dat de materialen corrosief zijn en daarom moeilijk te combineren met andere bouwmaterialen.
Om ontvochtiging te voorkomen is hermetische afsluiting met de omgeving noodzakelijk. Dit
kan bijvoorbeeld via micro-inkapseling. Verder kan onderkoeling en segregatie ontstaan.
Tabel 5.1 Eisen gesteld aan materialen voor thermische energieopslag. Bron: (Banu, 1993) en
(Hawes, 1994)
1. Het absorberen en het vrijkomen van thermische energie binnen een vooraf ontworpen temperatuurbereik.
2. Bouwmateriaal blijft functie behouden (mechanische sterkte).
3. Inpassing in huidige structuur.
4. Te fabriceren met huidige productiefaciliteiten.
5. Kosten op een zodanig niveau dat de meerinvestering verantwoord is in vergelijking met de
energiebesparing.
6. Duurzaamheid materiaal.
7. Voldoen aan brandnormen.
8. Geen afgifte/emissie.
De andere groep, de organische FTM’s, heeft een aantal karakteristieken dat ze juist bij uitstek
geschikt maakt voor toepassing in bouwmaterialen. De bestanddelen smelten gelijkmatig, onderkoeling is nauwelijks een probleem, ze zijn chemisch stabiel en ze zijn goed in diverse materialen te impregneren. Nadelen zijn de iets hogere kosten dan anorganische FTM, de brandbaarheid en uitdamping, de geur van sommige organische FTM’s is niet prettig en er kan een te
grote volumeverandering optreden bij een faseovergang.
Op dit moment zijn geen bouwmaterialen commercieel verkrijgbaar waarin FTM's in verwerkt
zijn, het gaat veelal alleen om materialen toegepast in experimenten en pilotprojecten (Setterwall, 1996) of in de fase van patent-aanvraag (Lane, 1997). De Nederlandse industrie is wel
geïnteresseerd in de ontwikkelingen, maar neemt niet het voortouw in de ontwikkeling.
De brandbaarheid is bij organische FTM’s een punt van zorg, maar het blijkt dat gipsplaat met
minder dan 20% FTM zelfdovend is (Kissock, 1998).
Er zijn diverse toepassingen bekend. De hoogste verwachting en meeste inspanning wordt momenteel verricht aan FTM's in bouwmaterialen als gips en beton. Uit de literatuur (Hawes,
1994) blijkt dat voor gips een drietal materialen redelijk aan bovenstaande criteria voldoen, te
weten: 45/55 capric/lauric acid, butyl stearaat en propyl palmitaat (zie Tabel 5.2). Voor beton
zijn de volgende FTM’s geschikt: butyl stearaat, 1-dodecanol, 1-tetradecanol en paraffine.
Gipsplaat kan ongeveer 50% van zijn eigen gewicht aan FTM opnemen. Maar testen hebben
uitgewezen dat 25-30% minder emissie oplevert. Na twee jaar testen vond er geen significante
ontgassing plaats of verlies van vloeistof. Metingen naar vluchtige emissies in de testruimte leverden geen verschillen op met een identieke testruimte zonder FTM materiaal. Verder is het
mogelijk de geïmpregneerde gipsplaat te behangen of te schilderen. Na ruim 400 temperatuurcycli tussen de -28 en +32°C trad geen noemenswaardige veroudering op.
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Het gewicht van een met FTM geïmpregneerde gipsplaats ligt ± 22% hoger dan van een vergelijkbare niet behandelde gipsplaat. Uit testen bleek verder dat de weerstand tegen vuur uitstekend is en dat de vlamdoorslag/vlamuitbreiding enigszins hoger is dan van een onbewerkte
gipsplaat. Verder neemt de vochtopname met een derde af en daardoor is het materiaal duurzamer in een vochtige omgeving. De stabiliteit van met FTM geïmpregneerde gipsplaten is goed.
Bij beton gaat men uit dat tot ± 20 gewichtsprocent FTM kan worden geabsorbeerd, voor de
dichtere types beton bedraagt deze waarde slechts 5%. De energieopslag capaciteit bedraagt in
de orde van 200-300% ten opzichte van een conventioneel betonblok.
Tabel 5.2 Organische FTM’s verwerkt in gipsplaat. Bron: (Banu, 1993)
FTM
Smeltpunt Vriespunt Dichtheid Smeltwarmte
Gemiddelde
3
[°C]
[°C]
[kg/m ]
[kJ/kg zuiver
smeltwarmte
FTM]
[kJ/kg bouwmat.]
Butyl stearaat
1-dodecanol
45/55 capric-lauric
acid
Propyl palmitaat

18
20
17

21
21
21

855
830,9

140
200
143

30
47
28

16

19

845,5

186

40

Voor fabricage van geïmpregneerde gipsplaat lijkt het direct opnemen van een mengsel de
meest economische methode. Voor beton kan naast directe inbrenging ook fabricage via onderdompeling plaats vinden. Kissock beschrijft in 1998 een test van een gipsplaat geïmpregneerd
met paraffine K18 fase transformatie materiaal. Het aanbrengen van het FTM in de plaat gebeurt door gipsplaat onder te dompelen in vloeibaar K18 bij een temperatuur van 80°C. Een
evenwicht wordt bereikt bij een gewichtsaandeel K18 van 28%. K18 smelt tussen 23,9 en
32,2°C en ligt daarmee boven de comfort temperatuur. Problemen zijn er nog met de oxidatie
van de paraffine en een te groot smelttraject (Kissock, 1998].
50
45

Smeltwarmte 300 gr K18

40
35
30
25
20
15

Kale gipsplaat
Gipsplaat met 30% K18

10
5
0
0

20

40

60
80
Entalpie (kJ/kg)

100

120

Figuur 5.1 Temperatuur – enthalpie diagram voor conventionele gipsplaat en gipsplaat geïmpregneerd met 30% K18 FTM. Figuur gewijzigd overgenomen uit (Kissock, 1998)
In Japan worden testen gedaan om FTM's te verwerken in vloerverwarmingsystemen. Het is
noodzakelijk een woning ongeveer op gelijke temperatuur te houden (Sagara, 1998). Een andere
optie is om het FTM in de holle ruimte van een baksteen te verwerken (Salyer, 1993) of (Merkel, 1991).
Het mengen of impregneren van bouwmaterialen als gipsplaten en beton is nog niet in de praktijk doorgedrongen door praktische problemen met deze materialen zoals de geur en emissies
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van de FTM en de afname van de sterkte en de dampdoorlatendheid. Men verwacht deze nadelen te kunnen vermijden door de FTM in te kapselen in microcapsules.
Micro-ingekapselde FTM’s zijn capsules met een diameter van één tot enige honderden microns gevuld met een
fase transformatie materiaal en een stevige schaal. De
smeltwarmte neemt wel iets af bij deze kleine deeltjesdiameters.
Het materiaal kan veelal gewoon verwerkt worden in
poeders of vloeistoffen en gemengd worden bij de bereiding van bouwmaterialen waarbij het voldoende afschuifsterkte en temperatuurbestendigheid heeft.

Figuur 5.2 Doorsnede micro-FTM,
diameter ca. 100 μm

Voorbeelden waar het materiaal ook wordt toegepast varieert van koelvloeistoffen, verven en coatings, vloerbedekking, beschermende kleding, koeling
en bescherming elektronica.

Het inkapselen is veelal een chemisch proces; een variant op het ‘in situ’ polymerisatie proces.
De FTM bestaat meestal uit een hydrofobe stof zoals koolwaterstoffen, paraffines en wassen,
met een ketenlengteverdeling die een geschikte smelttemperatuur geeft. Door hard roeren in een
tank gevuld met vloeibare paraffines en water ontstaat er een stabiele emulsie met een geschikte
microafmeting. Door toevoeging van bijvoorbeeld een wateroplosbare melaminehars en een
harder komt het polycondensatieproces op gang waardoor een gecrosslinkte laag op het grensvlak water/paraffine neerslaat. Na enige tijd blijft er een dispersie van polymeer microingekapselde FTM over. Het in-situ proces geeft microcapsules met de beste diffusiedichtheid.
Belangrijkste voordelen zijn een grote warmteoverdracht door de grote oppervlak/volume verhouding en de goede verwerkbaarheid. Het belangrijkste nadeel is tot nu toe commerciële verkrijgbaarheid en de hoge prijs, maar bij bulktoepassingen wordt een prijs verwacht die niet ver
boven de bulkprijs van paraffine zal liggen. Voor paraffines geldt echter dat de prijs sterk toeneemt met een smaller smelttraject, doordat daarvoor een nauwe ketenlengteverdeling nodig is.
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6. LANGE TERMIJNOPSLAG
De tot nog toe beschreven alternatieven zijn behalve de chemische opslagtechnieken niet of
minder geschikt voor seizoensopslag. Lange termijnopslag van warmte heeft een aantal bijzondere aspecten. Natuurlijk ligt de frequentie van laden en ontladen zeer laag (veelal 1x per jaar).
Zodoende ligt ook de verhouding opslagcapaciteit - vermogen laden/ontladen volstrekt anders.
Tenslotte moeten de kosten van het opslagmedium (ƒ/kWh) zeer laag liggen om lange termijnopslag rendabel te maken. Bovengrondse opslag wordt exemplarisch toegepast in combinatie
met zogenaamde 'nul-energie-woningen'. In Nederland wordt op grotere schaal opslag in aquifers toegepast.

6.1 Tanksystemen
Tanksystemen worden met name gebruikt in de woningbouw. De technologie komt overeen met
grootschalige tanksystemen voor de korte termijn (zie Paragraaf 2.3). Het aantal toepassingen is
echter zeer beperkt aangezien het volume van omstreeks 20 tot 30 m3 zeer groot is ten opzichtte
van een woning. Plaatsing van een buffertank in een woning heeft als voordeel dat het warmteverlies in het stookseizoen in principe niet verloren gaat maar gebruikt wordt voor opwarming
van de woning.

6.2 Bodem
De toplaag (de eerste 10 tot 20 m) van de bodem kan gebruikt worden als bron van omgevingswarmte. Hier zijn temperatuurvariaties ten gevolge van warmte-uitwisseling tussen de toplaag
en de atmosfeer goed merkbaar. Voor het onttrekken van deze warmte worden voornamelijk horizontale warmtewisselaars gebruikt.
De diepere bodemlagen kunnen gebruikt
worden als bron van aardwarmte of als
opslagmedium voor warmte. De locale
temperatuur is hier vrijwel constant, zodat er
weinig warmte-uitwisseling met de atmosfeer
plaatsvindt. Voor het onttrekken van deze
warmte worden voornamelijk verticale warmtewisselaars gebruikt.
Voor het gebruik als opslagmedium is het
nodig dat het totale warmtelek (over de
opslagtijd gemeten) vanuit het netto werkzame
opslagvolume naar de rest van de bodem klein Figuur 6.1
is ten opzichte van de energie-inhoud van dit
opslagvolume. In de praktijk betekent dit dat
het netto werkzame opslagvolume een grote
verhouding moet hebben met het buitenoppervlak, dat de locale grondwaterstromingen niet
te snel mogen zijn, en dat de specifieke
warmtecapaciteit van de bodem voldoende groot moet zijn.
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Een voorbeeld van een tweetal
woningen waar warmte van
zonnecollectoren voor een seizoen
wordt
opgeslagen
in
vier
watertanks van elk 16.000 liter.
Bron: (Volkskrant, 26 juni 1999)
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Systemen voor gebruik van opgeslagen warmte in de bodem worden per installatie zodanig gedimensioneerd dat de warmtevraag van een gebouw of een groep van gebouwen grotendeels gedekt kan worden door de warmte die rond de warmtewisselaar9 in de bodem aanwezig is. De
opslagtemperatuur ligt gewoonlijk beneden de gebruikstemperatuur. Met een warmtepomp
wordt de warmte in dat geval op de gebruikstemperatuur gebracht.
In Figuur 6.2 is een indeling weergegeven van het gebruik van de bodem als opslagmedium en
als warmtebron.
Thermische energie in de bodem
natuurlijk warmtereservoir

bodem als opslagmedium

natuurlijke temperatuurvereffening

kunstmatige temperatuurvereffening

constante temperatuur
geothermisch
dieper dan circa 100 m

kunstmatig warmtereservoir

bodem als warmtebron

gemiddelde omgevingstemperatuur

stromend grondwater

variërende temperatuur

bovenlaag

zand/kleilagen

aquifers

tot circa 10 m

tot circa 100 m

tot circa 00 m

gesloten systemen

open systemen

warmtewisselaar ondergronds

warmtewisselaar bovengronds

Figuur 6.2 Gebruik van thermische energie in de bodem
Een belangrijke parameter bij het gebruik van warmte in de bodem is de opslagtemperatuur.
Opslagtemperaturen lager dan 10ºC kunnen worden gebruikt als de warmtevraag die gedekt
moet worden niet zo groot is. De bodem dicht bij het oppervlak wordt hier gebruikt als warmtereservoir voor omgevingswarmte. De opslag dient zodanig uitgevoerd te worden dat er voldoende toestroom van omgevingswarmte is om de onttrokken warmte weer aan te vullen. Een
warmtepomp is nodig om de warmte op het juiste temperatuurniveau voor gebruik te brengen.
Bij opslagtemperaturen tussen 10ºC en 30ºC wordt actief warmte toegevoerd aan de opslag. Als
warmtebron kunnen bijvoorbeeld zonnecollectoren dienen. Ook hier is een warmtepomp nodig
om de warmte op gebruikstemperatuur te brengen.
Temperaturen tussen 30ºC en 50ºC kunnen bereikt worden als in de laadperiode een warmtebron van voldoende vermogen beschikbaar is (zonnecollectoren of industriële afvalwarmte).
Hier is pas een warmtepomp nodig als de temperatuur in de opslag onder de gebruikstemperatuur gedaald is.
Opslag bij temperaturen hoger dan 50ºC is nog in ontwikkeling. Dit type opslag is interessant
omdat hier geen warmtepomp nodig is om de gebruikstemperatuur te bereiken. De opslag kan
geladen worden met industriële afvalwarmte of door middel van zonnecollectoren die op temperaturen boven 50ºC werken. Hoge temperatuur opslag kan niet gebruikt worden voor relatief
kleine opslagvolumina. Dit komt doordat het warmtelek van de opslag evenredig is met de opslagtemperatuur en met het buitenoppervlak. Om het procentuele warmtelek bij hogere temperaturen klein te houden moet daarom de verhouding tussen volume en buitenoppervlak groot
genoeg gekozen worden.

9

In deze tekst wordt de term ‘warmtewisselaar’ gebruikt voor zowel de open als de gesloten systemen. De term ‘bodemwarmtewisselaar’ wordt uitsluitend gebruikt voor de gesloten systemen.
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Een te grote temperatuurverandering van de bodem kan tot gevolg hebben dat neerslagreacties
van zouten plaatsvinden, dat de bodem bevriest, of dat bacteriegroei optreedt. Neerslagreacties
en bacteriegroei kunnen gevolgen hebben voor de kwaliteit van het grondwater. Bevriezing kan
consequenties hebben voor de stabiliteit van de ondergrond en fundering van gebouwen.

6.2.1

Open en gesloten systemen

Voor de uitwisseling van warmte met de bodem worden open en gesloten systemen gebruikt.
Bij een open type wordt het grondwater direct gebruikt als warmteoverdragend medium. Een
voorbeeld hiervan is het oppompen van water uit een aquifer (watervoerende zandlaag). Doorgaans wordt dit water op een andere plek weer geïnjecteerd in de bodem. Bij de gesloten systemen wordt een warmteoverdragende vloeistof door een slangen of buizensysteem gevoerd dat
zich in de bodem bevindt. Van het slangen- of buizensysteem (bodemwarmtewisselaar) bestaan
diverse typen. In het hierna volgende worden eerst de gesloten, en daarna de open typen beschouwd.

6.2.2

Gesloten systemen (bodemwarmtewisselaars)

Bij de gesloten typen warmtewisselaars kan een indeling gemaakt worden naar de oriëntatie van
het buizensysteem in de bodem:
• horizontale oriëntatie,
• verticale oriëntatie,
• scheve oriëntatie.
Horizontale bodemwarmtewisselaars worden hoofdzakelijk gebruikt in de bovenlaag van de bodem (de eerste 10 tot 20 meter). De reden hiervoor is dat hiervoor uitgebreid graafwerk nodig is
dat duurder wordt naarmate dieper gegraven wordt.
Verticale bodemwarmtewisselaars worden gewoonlijk geplaatst in boorgaten. Dit is minder
duur doordat een relatief klein deel van de bodem verplaatst hoeft te worden.
Als een relatief klein grondoppervlak beschikbaar is voor de boorgaten, dan kan ook scheef geboord worden teneinde een thermisch opslagvolume te omvatten dat voldoende groot is. Dit kan
beschouwd worden als een variant van een verticale bodemwarmtewisselaar.
De warmteoverdracht tussen de buizen van de bodemwarmtewisselaar en de bodem is sterk afhankelijk van de locale bodemgesteldheid. Omdat de bodem vaak gelaagd is, zal de warmteoverdracht per meter buislengte sterk kunnen variëren. Dit geldt evenzo voor de specifieke
warmtecapaciteit. De oriëntatie van de gelaagdheid hangt af van de lokale geologische voorgeschiedenis.
Bodemwarmtewisselaars bestaan doorgaans uit een slangen- of buizensysteem waardoor een
koelmiddel circuleert. Voor de buizen wordt veelal kunststof (HDPE = ’High density polyethylene’) gebruikt vanwege de hoge levensduur en goede fysisch-chemische eigenschappen. Schattingen van de levensduur van de HDPE buizen lopen uiteen van 30 tot 100 jaar. Voor een goed
thermisch contact tussen de buizen en de wanden van boorgaten wordt cement of fijn zand gebruikt. Ook speelt de warmteweerstand per meter buis een rol.
Bij een horizontale bodemwarmtewisselaar ligt het slangen- of buizensysteem (HDPE) op een
horizontaal vlak in de bodem volgens een door de ontwerper te kiezen patroon (bijvoorbeeld
vlakke spiraal, of lussen). Ook kan het buizensysteem in het oppervlaktewater gelegd worden.
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Verticale bodemwarmtewisselaars worden doorgaans uitgevoerd als een rooster van boorgaten
volgens een te kiezen patroon. Gebruikelijke afstanden liggen in de orde van 2 tot 5. De boorgaten zijn voorzien van slangen of buizen van metaal (bijvoorbeeld roestvast staal of koper) of
kunststof (bijvoorbeeld HDPE = polyethyleen). De uitvoeringsvorm van de slangen of buizen in
de boorgaten kan bijvoorbeeld een U-vormige lus, twee concentrische buizen, een buis voorzien
van een diametrale wand, of een buis met holle wand voorzien van doorstroomkanalen. Gebruikelijke uitvoeringsvormen zijn de U-vormige lus en de concentrische buis. Voor een goede
warmteoverdracht is een grote boordiameter en het gebruik van de U-vormige lus bevorderend.
Een variant op de boorgaten zijn zogenaamde energiepalen. Dit zijn heipalen die voorzien zijn
van een slangen- of buizensysteem waardoor een koelmiddel circuleert. Hier is de verticale bodemwarmtewisselaar geïntegreerd in de fundering van een gebouw.
Het thermisch rendement en de laadtijd van een energieopslag met een bodemwarmtewisselaar
zijn niet eenduidig te definiëren. Dit is als volgt in te zien: Bij bodemwarmtewisselaars die gebruikt worden in de bovenlaag van de bodem wordt de onttrokken warmte weer op natuurlijke
wijze aangevuld vanuit de atmosfeer en het grondwater. Er wordt dan alleen maar warmte onttrokken, zodat niet van een thermisch rendement voor opslag gesproken kan worden.
Bij verticale bodemwarmtewisselaars tot een diepte van zo'n 100 m wordt de onttrokken warmte
op natuurlijke wijze aangevuld vanuit de atmosfeer, grondwaterstroming en geothermische
warmte uit dieper gelegen delen van de aardkorst. Dit geldt ook voor de vereffening van aan de
bodem toegevoegde warmte. Deze zal gedeeltelijk wegvloeien naar de omringende bodem via
warmtegeleiding en grondwaterstroming, en uiteindelijk gedeeltelijk terechtkomen in de atmosfeer. In het algemeen neemt de thermische hersteltijd van de bodem rond een verticale sonde toe
naarmate de diepte groter is. Voor een horizontaal vlak rond een sonde op een gegeven diepte
kan hij in het algemeen als constant beschouwd worden.
In Tabel 6.1 worden enkele kentallen gegeven voor verticale bodemwarmtewisselaars tot ongeveer 20 kW. De kentallen kunnen niet voor een gehele warmtewisselaar gegeven worden, omdat
elke installatie op een gegeven warmtevraag en warmtepompinstallatie aangepast moet worden.
De kentallen zijn daarom zoveel mogelijk per meter sondelengte gegeven. Voor grotere installaties is een berekening op maat nodig.
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Tabel 6.1 Kentallen verticale bodemwarmtewisselaars tot 20 kW
Min. Max. Eenheid Opmerkingen
Temperatuurverandering
- Max
- Toegestane

-15
-10

15
10

Vermogen
- Specifieke warmteonttrekking10

10

100

Opslagdichteid
Specifieke warmtecapaciteit

°C

W/m Per meter sondelengte
1.000 4.000 kJ/m3 K Afhankelijk van
10.000 40.000 kJ/m3 bodemsamenstelling en toegestane
temperatuurstijging.

Lengte sonden

40

100

m

Afstand tussen boorgaten

5

6

m

Volume per boorgat per meter

25

36

Cp van een sonde

205

1.440

Bedrijfstijd
Boorkosten

6.2.3

Bij piekbelasting
Weekgemiddelde waarden

Minstens deze afstand

m3/m Uitgaande van rechthoekig
boorgatenpatroon
GJ/m Per meter boorlengte; uniforme
temperatuur in het opslagmedium

1.800 uur/jaar
10

100

ƒ/m

Afhankelijk van
bodemsamenstelling en
boortechniek. excl. BTW

Open systemen (aquifers)

Evenals voor korte termijnopslag kan de bodem ook voor lange termijnopslag worden gebruikt.
Het verschil tussen ondergrondse opslag in de bodem en een aquifer is dat bij een aquifer water
het opslagmedium is in plaats van de aarde/klei. Hierdoor is een grondwarmtewisselaar noodzakelijk. De grond als opslagmedium is met name geschikt als bron voor warmtepompen.
In een aquifer wordt gebruik gemaakt van grondwater in zandafzettingen. Het water fungeert
zowel als opslag- als transportmedium. Het is noodzakelijk zowel een put voor onttrekking als
voor injectie van het water te slaan naar een watervoerende zandlaag die is afgesloten door een
ondoordringbare laag, bijvoorbeeld een kleilaag.
Ongeveer 90% van de Nederlandse bodem is geschikt voor het gebruik van aquifers. Aquifers
worden in Nederland hoofdzakelijk gebruikt voor koude- en lage temperatuur warmteopslag.
Warmteopslag op hogere temperaturen (tot 90°C) vindt alleen plaats bij de Rijks Universiteit
Utrecht. Hier wordt restwarmte afkomstig van wkk-installaties opgeslagen in de grond. Door de
hogere temperatuur wordt het natuurlijke en chemische evenwicht in het grondwater verstoord.
Het gevolg is kalkneerslag en putverstopping. Het systeem kan niet energieneutraal worden beoefend, de gemiddelde temperatuur van de bodem blijft stijgen. Het warmteverlies is hierdoor
ook groter (rendement = 80%).
Het gebruik van aquifers is een alternatief voor koeling met behulp van grondwater of koelmachines. Het gebruik hiervan heeft een aantal voor- en nadelen:
De techniek is volwassen en wordt veelvuldig toegepast. Diverse bedrijven hebben de laatste
jaren veel ervaring opgedaan met verschillende systemen.
10

Maximale onttrekking afhankelijk van grondsoort en grondwatersnelheid. Toelaatbare warmteonttrekking afhankelijk van milieueisen en bedrijfstijd per jaar.
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Bij het project hoge temperatuur warmteopslag in Utrecht is gebruik gemaakt van boringen tot
± 200 meter diepte. Bij overige aquifers blijft de diepte veelal beperkt van 20 tot 75 meter
diepte. Hierdoor is 90% van de Nederlandse bodem geschikt voor lange termijnopslag. De afstand tussen bron en put varieert tussen de 40 en 100 meter.
De verwachte levensduur bedraagt 15 jaar voor de installaties en 25 jaar voor de bronnen/putten.
De belangrijkste wettelijke regeling is de Grondwaterwet. Ondergrondse energieopslag is vergunningsplichtig bij de Provinciale Staten. De maximale injectietemperatuur bedraagt veelal
25 tot 30°C. Waarbij als eis wordt gesteld dat over het jaar gezien sprake is van een neutrale
thermische bodembelading.
Over het algemeen is de terugverdientijd van een systeem minder dan 6 jaar. Zodoende zijn al
een groot aantal koudeopslag projecten in Nederland gerealiseerd.
Technologieën die bestaan voor het laden en ontladen van aquifers:
• Koude opslag met recirculatie 11
Dit systeem wordt toegepast als alternatief voor het gebruik van koelen met koelwater. Het is
geschikt voor systemen waar zich een koelvraag voordoet met een temperatuurniveau tussen
de 6 en de 16°C. Een systeem met grondwaterkoeling kan worden omgebouwd naar een
aquifer met koudeopslag door het water nu niet te lozen op het oppervlaktewater maar door
het te injecteren in de watervoerende zandlaag. In het geval van een systeem van recirculatie
wordt het verpompen van water te allen tijde in dezelfde richting bedreven. In de zomer
wordt de retourstroom met een iets hogere temperatuur dan de gemiddelde bodemtemperatuur van 12°C geïnjecteerd. In de winter met een iets lagere temperatuur. Met behulp van een
koeler wordt in de winter het water voordat het geïnjecteerd wordt gekoeld. De koeler kan in
de zomer nog benut worden om pieken in de koudevraag op te vangen. Gemiddeld over het
jaar heen gezien is het systeem energieneutraal, wat wil zeggen dat er netto gezien geen opwarming plaatsvindt. Het onttrokken water uit de bron zal door stromingen in de watervoerende laag weer worden aangevuld.
Koude opslag is momenteel rendabel voor systemen met een vermogen vanaf ca. 250 kW en/of
een jaarlijkse koudevraag vanaf ca. 300 MWh. Het recirculatie proces is met name bedoeld voor
processen waar gedurende het gehele jaar koudevraag aanwezig is.

11

Bron: (Buitenhuis, 1997)
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Figuur 6.3 Het principe van koudeopslag via recirculatie
• Gescheiden koude-/warmteopslag
Hierbij wordt het water in het winterseizoen van de warme naar de koude bron gepompt en
in het zomerseizoen van de koude naar de warme. Het water wisselt dus per seizoen van
stromingsrichting. In de winter wordt het water afgekoeld met bijvoorbeeld een koeltoren of
luchtbehandelingkasten De afstand tussen de bronnen moet zodanig wordt gekozen dat er
geen kortsluiting plaats vindt, wat wil zeggen dat het geïnjecteerde water niet de onttrekkingsbron bereikt. Voordeel is dat er gekoeld kan worden tot onder de natuurlijke grondwatertemperatuur (± 5-6°C). Verder kan de warmte in de winter benut worden ten behoeve van
(voor)verwarming van koude buitenlucht of als bron dienen voor een warmtepomp.

Figuur 6.4

Het principe van gecombineerde warmte-/koudeopslag via gescheiden putten.
Weergegeven is de zomersituatie waarin koude wordt onttrokken en warmte wordt
geladen
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• Monobron
In de Figuur 6.3-Figuur 6.4 is uitgegaan van een zogenaamde ‘Doublet-installatie’. Indien er
meerdere geschikte waterdragende lagen boven elkaar bestaan, gescheiden door een ondoordringbare laag, kan ook een ‘monobron’ worden toegepast. Ook als er geen scheidende laag
aanwezig is kan nog een ‘monobron’ worden toegepast mits de verticale grondwaterstroom
beperkt is. Aangezien er slechts één bron geboord hoeft te worden, zijn de kosten in het algemeen lager.

Figuur 6.5 Het principe van koude/ warmteopslag via een monobron
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